Projekt „Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC – Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych”
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

REGULAMIN PROJEKTU
„Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC – Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji
zawodowych” o numerze POKL.09.06.02-02-051/13
§1
Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie pt. „Kurs języka angielskiego
z certyfikatem TELC – Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych” o numerze
POKL.09.06.02-02-051/13, realizowanym w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w
regionach, Działanie 9.6

Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie

kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych, Program Operacyjny Kapitał
Ludzki.
1. Realizatorem projektu (Beneficjentem) jest CONSULTOR Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie,
ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin.
2. Biuro projektu „Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC – Twoja szansa na podniesienie
kwalifikacji zawodowych” mieści się we Wrocławiu, ul. Plac Nowy Targ 28, pok. 511.
3. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz budżetu państwa na podstawie umowy podpisanej z Instytucją Pośredniczącą II-go
Stopnia - (IP 2) – Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy.
4. Okres realizacji projektu: 01.03.2014 r. – 30.06.2015 r.
5. Obszar realizacji projektu: województwo dolnośląskie.
6. Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje kurs z języka angielskiego na poziomie A.
Zakres wsparcia jest sprecyzowany w § 5 niniejszego regulaminu.
§2
UCZESTNICY PROJEKTU
Uczestnikiem/czką projektu może zostać każda osoba, która spełnia łącznie poniższe wymagania:
1. jest osobą dorosłą w wieku 18-64 lat, chcącą z własnej woli uczestniczyć w szkoleniach i kursach
2. posiada wykształcenie co najwyżej średnie
3. zamieszkuje województwo dolnośląskie
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4. nie jest, nie była oraz nie będzie objęta wsparciem w ramach projektów realizowanych
w Poddziałaniu 9.6.1 i/lub 9.6.2 i/lub 9.3.
W projekcie wezmą udział 144 osoby – 87 kobiet i 57 mężczyzn. Uczestnikami projektu mogą być osoby:
bezrobotne, nieaktywne zawodowo, jak i pracujące.
§3
KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
1.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie osób spełniających kryteria formalne, o których mowa w § 2 jest
złożenie (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w Biurze Projektu wymaganych dokumentów (w
wersji papierowej) tj:
•

Podpisanego Regulaminu projektu (podpis potwierdza zapoznanie się z postanowieniami dokumentu
i akceptację jego treści);

2.

•

Formularza rekrutacyjnego;

•

Oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Wszystkie ww. dokumenty dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej projektu
www.angielski.consultor.pl

3.

Po pozytywnej weryfikacji formalnej dokumentów zgłoszeniowych, osoby zakwalifikowane do udziału
w projekcie, zostaną powiadomione (drogą telefoniczną, listownie lub via mail) o wynikach rekrutacji.
§4
ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

1.

Rekrutacja Uczestników projektu będzie prowadzona od dnia 01.03.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

2.

Proces rekrutacji będzie przebiegał wg następującego schematu:
• przyjmowanie zgłoszeń osób zainteresowanych udziałem w projekcie (zgłoszenia można składać
osobiście w Biurze Projektu, telefonicznie, via mail, pocztą);
• weryfikacja dokumentów, wskazanych w § 3, składanych przez uczestników/-czki rekrutacji;
•

tworzenie list rekrutacyjnych wg kolejności przyjmowania kompletnej dokumentacji rekrutacyjnej.
Listy tworzone będą z podziałem na płeć, osobne dla każdej określonej lokalizacji szkoleń (np. jedna
lista – powiat wałbrzyski, druga lista – powiat złotoryjski itp.);
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• tworzenie listy rankingowej uczestników/-czek rekrutacji. Zgodnie z założeniami projektu premię
punktową w postępowaniu rekrutacyjnym otrzymają:
a) osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo - 5 pkt.
b) osoby z terenów wiejskich – 3 pkt.
• utworzenie list rezerwowych (osoby z listy rezerwowej wezmą udział w projekcie, w przypadku
rezygnacji osób z listy podstawowej);
• powiadomienie osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie i przekazanie szczegółowych
informacji;
• po zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie Uczestnik/-czka projektu wypełnia: Deklarację
uczestnictwa oraz Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku dla potrzeb
projektu.
§5
ZAKRES WSPARCIA
1.

Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje:
• bezpłatny

kurs

z

języka

angielskiego

na

poziomie

A,

w

wymiarze

240

godzin

(poziom A1 – 120 godz.; poziom A2 - 120 godz.).
• możliwość zdobycia certyfikatu TELC.
Kurs językowy zakończy się egzaminem, umożliwiającym zdobycie certyfikatu TELC.
The European Language Certificates (TELC) jest rozpoznawalnym i uznawanym dokumentem na
polu certyfikatów językowych i systemów testowych w większości europejskich krajów. TELC jest
uznawany na arenie międzynarodowej, a jego uzyskanie stanowi dowód na opanowanie języka
zgodnie z założeniami nauczania i testowania kompetencji językowych;
• materiały szkoleniowe.
2.

Wsparcie w ramach projektu jest bezpłatne.
§6
ORGANIZACJA USŁUG

1.

Usługi świadczone będą na terenie woj. dolnośląskiego.

2.

Kursy będą odbywać się w grupach 12-osobowych. W projekcie przewiduje się organizację 12 grup.

3.

Zajęcia będą odbywać się w dni robocze, średnio 5 godzin/dzień, średnio 2/3 razy w tygodniu.
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4.

Uczestnicy/-czki kursów otrzymają materiały szkoleniowe.

5.

W przypadku nieobecności na zajęciach Uczestnik/-czka jest zobowiązany/a do samodzielnego
nadrobienia materiału z opuszczonych zajęć.

6.

Usprawiedliwienie

opuszczonych

zajęć

następuje

poprzez

pisemne

wyjaśnienie

i dokument potwierdzający wystąpienie określonych okoliczności (maksymalna procentowa absencja
Uczestników – 20% nieobecności usprawiedliwionych).
7.

Niezależnie od wyniku egzaminu TELC wszyscy Uczestnicy/-czki, którzy ukończą kurs otrzymają
zaświadczenia o jego ukończeniu.
§7
ZASADY MONITORINGU UCZESTNIKÓW

1.

Uczestnicy/-czki projektu zobowiązani są do każdorazowego potwierdzania swojej obecności na
zajęciach poprzez złożenie podpisu na liście obecności.

2.

W trakcie uczestnictwa w projekcie oraz po jego zakończeniu Uczestnicy/-czki zobowiązani są do
wypełniania ankiet monitorujących.

3.

W trakcie uczestnictwa w projekcie Uczestnicy/-czki zobowiązani są do informowania Realizatora
projektu o ewentualnych zmianach swojej sytuacji zawodowej i życiowej (np. zmiana miejsca
zamieszkania/adresu korespondencyjnego).

4.

Informacje o których mowa w punktach 1-3 będą wykorzystywane do wywiązania się Realizatora
z obowiązków sprawozdawczych z realizacji projektu wobec Instytucji Pośredniczącej II-go Stopnia.
§8
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Uczestnicy/-czki projektu są zobowiązani do:
- przestrzegania niniejszego Regulaminu;
- punktualnego przychodzenia na zajęcia;
- rzetelnego przygotowywania się do zajęć zgodnie z poleceniami trenerów;
- przystąpienia do egzaminów wewnętrznych (zakłada się organizację egzaminu wewnętrznego po każdych
zrealizowanych 60 h kursu) oraz końcowego egzaminu TELC;
- poddawania się monitoringowi zgodnie z zasadami o których mowa w § 7.
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§9
ZASADY REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE
1.

Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje
poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na formularzu dostarczonym przez Realizatora.

2.

Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu mogą wynikać z przyczyn
natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i

nie mogą być znane przez Uczestnika/czkę w

momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.
3.

Realizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika/czki z listy Uczestników projektu
w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu projektu.
§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Realizatora (Beneficjenta).

2.

Ostateczna interpretacja Regulaminu projektu należy do CONSULTOR Sp. z o. o. w oparciu
o wytyczne dla instytucji biorących udział we wdrażaniu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

3.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2014 r.

......................, .................
miejscowość, data

………………………………
podpis Realizatora

……………………………….
podpis Uczestnika/czki projektu

